
 
 

Českomoravský billiardový svaz / The Billiard Association of the Czech Republic 

              vydáno 15. 9. 2016                                                                     platnost od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 
 

ČMBS • Česko ora ský illiardo ý s az •  Zátopko a /  • Praha  - Bře o    

Spisová z ačka L 4  u Městského soudu  Praze • IČO 4 4 • . s. z 

SEKCE KARAMBOL • .j g. z/ illiard/ s • kara ol@ s. z • tra spare t í účet č.ú. 212 931 763 / 0600 

 
1 

 

SSOOUUTTĚĚŽŽNNÍÍ  ŘŘÁÁDD  MMSS  TTDD  MMČČRR  22001166  --  22001177  

Obsah 
Člá ek I. MČR MS TD – VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ............................................................................ 5 

Oddíl 1.01 Status: .......................................................................................................................... 5 

Oddíl 1.02 Prá o účasti: ................................................................................................................ 5 

Oddíl 1.03 Přihlášky: ..................................................................................................................... 5 

Oddíl 1.04 Startovné: .................................................................................................................... 5 

Oddíl 1.05 Hráč: ............................................................................................................................ 5 

Oddíl 1.06 Nasaze í hráčů: ........................................................................................................... 6 

Oddíl 1.07 Trofeje, price money: .................................................................................................. 6 

Oddíl 1.08 Sekce: ........................................................................................................................... 6 

Oddíl 1.09 Sankce: ......................................................................................................................... 6 

Oddíl 1.10 Distance partií: ............................................................................................................ 7 

Oddíl 1.11 Časo é o eze í partií: ................................................................................................ 7 

Člá ek II. MČR MS TD - HERNÍ SYSTÉM ............................................................................................... 8 

Oddíl 2.01 Hla í soutěž - finálový turnaj: .................................................................................... 8 

Oddíl 2.02 Herní plán - finálový turnaj: ....................................................................................... 10 

Oddíl 2.03 Herní plán - systé  k alifika e, před-kvalifikace: ..................................................... 12 

Člá ek III. MČR MS TD – POŘADATEL ................................................................................................. 13 

Oddíl 3.01 Po i osti pořadatele: .............................................................................................. 13 

 

 

 



 
 

Českomoravský billiardový svaz / The Billiard Association of the Czech Republic 

              vydáno 15. 9. 2016                                                                     platnost od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 
 

ČMBS • Česko ora ský illiardo ý s az •  Zátopko a /  • Praha  - Bře o    

Spisová z ačka L 4  u Městského soudu  Praze • IČO 4 4 • . s. z 

SEKCE KARAMBOL • .j g. z/ illiard/ s • kara ol@ s. z • tra spare t í účet č.ú. 212 931 763 / 0600 

 
2 

 

Článek I. MČR MS TD – VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

Oddíl 1.01 Status: 

(a) MČR TD - 4x Mistrovství České republiky jednotlivců v technických disciplínách na malém stole. 

(b) Disciplíny volná hra, kádr 52/2, kádr 52/1, jednoband 

Oddíl 1.02 Právo účasti: 

(a) Právo p ihlásit se má každý evidovaný člen matrikou ČMBS splňující:  

(i) čle  je řád ě přihláše  jako hráč do sezó  /  souladu s Přestup í  a hosto a í  řáde / 

(ii) klu  á spl ě  zá azk  s ěre  k sek i /poplatek hráče start do sezó , dle pok ů VV sek e/ 

(iii) klu  á spl ě  zá azk  s ěre  k ČMBS /čl.příspě ek klu u/ 

(b) Každý hráč má zajištěnu účast a sehrání min. dvou partií. 

Oddíl 1.03 Přihlášky: 

(a) P ihláška hráče musí být podána v termínu, pouze na webu sekce do výsledkového servisu, konec p ihlášek 
neděle do 20.00hod, dva týdny p ed akcí /tj. neděle 2. týden p ed konáním/ 

(b) Odhlášení bez sankcí je možné do úterý 20.00hod, tj. dva dny po uzávěrce p ihlášek 

Oddíl 1.04 Startovné: 

(a) Startovné na každý turnaj je 500Kč, účastník kvalifikací 300Kč v p ípadě postupu 200Kč doplatek. 

(b) Startovné neplatí kategorie kadet, junior, ženy a dívky /hradí po adatel, bude proplaceno sekcí/. 

(c) Platba hotově v místě turnaje. 

Oddíl 1.05 Hráč: 

(a) Prezentace hráče na turnaji nejpozději 15 minut p ed prvním utkáním. 

(b) Nástup hráče 10 minut p ed zápasem k tréninku /pozdní nástup diskvalifikace viz. Čl. 1.ř sankce/. 

(c) Povinná účast konkrétních hráčů na vypsaných ceremoniích dle harmonogramu soutěže. 

(d) Sportovní úbor pro Mistrovství republiky dress code A. 
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Oddíl 1.06 Nasazení hráčů: 

(a) Do turnaje jsou hráči nasazeni dle platného GP, p esný postup eší dokument NASAZENÍ 2016-17 viz. stránky 
sekce. 

(b) Do hlavní soutěže je nasazen na pozici č. 1 MISTR ČR 2015/16 a min. další t i nasazení dle GP. 

(c) Obecně platí, že hlavní soutěž je pro 12 hráčů. V p ípadě, že po adatel disponuje více než t emi stoly, je 
možné hlavní soutěž rozší it pro více hráčů. V p ípadě p ihlášení více hráčů než dovoluje hlavní část turnaje, 
se bude hrát kvalifikační systém. 

Oddíl 1.07 Trofeje, price money: 

(a) Finálový turnaj TD disciplíny - vítěz MISTR ČR obdrží pohár, první, druhý a dva t etí medaile.  

(i) Finálový turnaj TD disciplíny - diplomy budou k dispozi i a e u sek e pro pr í čt ři hráče. 

(ii) Finálový turnaj TD disciplíny - price money - rozděle í starto ého ra ého za dis iplí u dle klíče. 

1. 50% ± 50,-   diplom + medaile zlatá + pohár 

2. 25% ± 50,-   diplom + medaile stříbrná 

3. - 3. 2x 12,5% ± 50,-   diplom + medaile bronzová 

Oddíl 1.08 Sekce: 

(a) Právo výkladu a úprav S  MČR MS TD, stanovení herního plánu a rozlosování, p ísluší pouze VV sekce. 

(b) Ve st edu do 20.00hod, 3 dny po uzávěrce bude vydán rozpis zápasů. 

(c) Sekce zajistí trofeje pohár vítěze, medaile 1,2,3-3. 

(d) Sekce zajistí databázi "diplom" volně stažitelný z webu sekce. 

(e) VV sekce zálohy neposkytuje, vyúčtování dle Manuálu sekce bude po ukončení akce. 

(f) VV sekce pově í svého zástupce funkcí delegáta sekce, jeho povinností je p edevším dohled, kontrola 
dodržování pozice po adatele, rozhodčího, hráče atd. 

Oddíl 1.09 Sankce: 

(a) Hráč, pozdější odhlášení, neúčast na turnaje dle D  APP pokuta klubu 1000,- /500,- obdrží po adatel ve 
vyúčtování sekci viz. výběr startovného/. 

(b) Hráč nedodržení či porušení soutěžního ádu dle D  APP pokuta klubu 500,-. 

(c) Hráč je diskvalifikován, pokud nenastoupí ádně a včas ke svému zápasu. 

(d) Po adatel, sekce, nedodržení S  dle D  a ustanovení APP. 

(e) Sekce, garantuje plnění všech svých závazků a nápravu p ípadných chyb do 30 dnů. 
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Oddíl 1.10 Distance partií: 

(a) Tabulka limitů 

Disciplíny: Limity pro kvalifikaci Limity pro skupiny Limity pro vyřazovací část 

VOLNÁ HRA 125 / 15 250 / 15 300 / 20 

KÁDR 52/1 75 / 15 150 / 15 200 / 20 

KÁDR 52/2 100 / 15 200 / 15 250 / 20 

JEDNOBAND 50 / 15 100 / 15 120 / 20 

Oddíl 1.11 Časové omezení partií: 

(a) Tabulka délky zápasů 

Část turnaje Maximální délka zápasu Maximální hráčův čas u stolu 

Kvalifikace 70 minut 40 minut 

Skupinová 
část 140 minut 70 minut 

Fi álo á část 180 minut 90 minut 

(b) V rámci dodržování časového harmonogramu je na MČR časově omezena délka zápasu. Délka zápasu je 
stanovena v tabulce podle části turnaje viz Maximální délka zápasu. Každému hráči je rovněž stanovena 
maximální doba pobytu u stolu viz Maximální hráčův čas u stolu. Za tento časový úsek musí být hráč 
schopen dohrát stanovený limit partie. V p ípadě, že hráč, který je u stolu, vyčerpá svůj časový limit a 
nedohraje stanovený limit partie, partii prohrál a to i v p ípadě, že jeho soupe  bude mít méně odehraných 
karambolů. Tato situace bude ešena skrečí, karamboly budou pro výsledný průměr zachovány. Pokud tato 
situace nastane u hráče číslo 1, tak hráč číslo 2 má právo na dohrávku. Remíza může nastat v p ípadě, že oba 
hráči dohrají limit partie s časovou rezervou nebo v p ípadě, že oběma hráčům vyprší časový limit a budou 
mít stejný počet karambolů. Stolový rozhodčí má právo zastavit čas, pokud hráč požádá o vyčištění koulí 
nebo hráč nemůže provést strk (p ekážející hráč u druhého stolu). V p ípadě, že hráč, který je u stolu, 
vynechá, po zastavení všech koulí p epne odpočet času na svého soupe e. Pětiminutová pauza pro hráče je 
povolena pouze v polovině zápasu (polovina odehraných karambolů či polovina náběhů). Hráč si může 
odskočit kdykoliv mimo určenou pauzu, ale s tím, že se mu nezastaví čas. Limity partií jsou stanoveny tak, 
aby je hráči stihli za danou časovou dobu odehrát. Cílem je zatraktivnění technických disciplín s důrazem na 
zrychlení vlastní hry hráčů. Odpočet času probíhá pomocí šachových hodin. 

(c) V p ípadě, že po adatel disponuje ádně proškolenými rozhodčími ČMBS je možné partie rozhodovat dle 
standardů CEB. 

(d) Nesportovní chování hráče bude trestáno vyloučením z turnaje.  
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Článek II. MČR MS TD - HERNÍ SYSTÉM 

Oddíl 2.01 Hlavní soutěž - finálový turnaj: 

(a) Počet hráčů: 

(i) Při ižší  počtu přihláše ý h ež  hráči se MČR eko á. 

(ii) Při účasti -7 hráčů se hraje s sté  každý s každý . 

(iii) Při účasti  hráčů se hraje s sté  d ou skupi  hla í soutěže. 

(iv) Při účasti  hráčů se hraje s sté  tří e o čt ř skupi  hla í soutěže. 

(v) Při šší  počtu přihláše ý h ež 12, ůže ýt hla í část tur aje rozšíře a dle ož ostí pořadatele 4 a více 

stolů). 

(b) Rozdělení hráčů do skupin: 

(i) Hla í soutěž pro  hráčů – 3 stoly - 6 kol turnaje – 4 kola skupin plus ½ a finále: 

skupina A    hráči č.:   1, 4, 5, 8  

skupina B    hráči č.:   2, 3, 6, 7 

(ii) Hla í soutěž pro  hráčů – 3 stoly – 10 kol turnaje – 6 kol skupin plus ¼, ½ a finále: 

skupina A    hráči č.:   1,6, 7, 12  

skupina B    hráči č.:   2, 5, 8, 11 

skupina C    hráči č.:   3, 4, 9, 10 

(iii) Hla í soutěž pro  hráčů – 3 stoly – 8 kol turnaje – 4 kola skupin plus ¼, ½ a finále: 

skupina A    hráči č.:   1, 8, 12  

skupina B    hráči č.:   2, 7, 11 

skupina C    hráči č.:   3, 6, 10 

skupina D    hráči č.:   4, 5, 9 
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(iv) Hla í soutěž pro  hráčů – 4 stoly – 9 kol turnaje – 6 kol skupin plus ¼, ½ a finále: 

skupina A    hráči č.:   1, 8, 9, 16  

skupina B    hráči č.:   2, 7, 10, 15 

skupina C    hráči č.:   3, 6, 11, 14 

skupina D    hráči č.:   4, 5, 12, 13 

(c) Postup a výsledné po adí hráčů ve skupinách: 

(i) Pořadí e skupi á h určují pouze ýsledk  ze skupiny: 

BODY, GP, NS, vzájemný zápas, lépe nasazený do turnaje. 

(d) Vy azovací část: 

(i) V případě d ou skupi  (8 účast íků hl. soutěže  pr í d a kříže  se ifi ále A-2B, 1B- A, ítězo é hrají fi ále, 
poraže í jsou oba třetí. 

(ii) V případě tří skupi  12 účast íků hl. soutěže  se hraje čt rtfi ále. Postup ze skupi  ají zajiště i hráči a 
pozi í h ,  a d a ejlepší z pozice 3. Hráči jsou seřaze i dle u ístě í, odů, GP, NS, záje ého zápasu a 
pozice 1 – 8. Hraje se pavoukem (1-8) – (4-5), (2-7) – (3-6).  

(iii) V případě čt ř skupi   účast íků hl. soutěže  se hraje čt rtfi ále. Postup ze skupi  ají zajiště i hráči a 
pozi í h , . Hráči jsou seřaze i dle u ístě í, odů, GP, NS, záje ého zápasu a pozi e  – 8. Hraje se 

pavoukem (1-8) – (4-5), (2-7) – (3-6).  

(iv) V případě čt ř skupi   účast íků tur aje  se hraje čt rtfi ále, které je urče o pořadí  hráčů e skupi á h. 
Postup si zajistí první dva. Hráči jsou seřaze i dle u ístě í, odů, GP, NS, záje ého zápasu a pozi e  – 8. 

Hraje se pavoukem (1-8) – (4-5), (2-7) – (3-6).  

(v) Ve řazo a í části při remíze následuje zkrácená hra do max. 10% kara olů partie a to i opako a ě na jeden 

á ěh, pořadí hráčů se e ě í, zůstá á shod é s partií, zápas pokračuje ez přestá k  až do rozhod utí. 

 



 
 

Českomoravský billiardový svaz / The Billiard Association of the Czech Republic 

              vydáno 15. 9. 2016                                                                     platnost od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 
 

ČMBS • Česko ora ský illiardo ý s az •  Zátopko a /  • Praha  - Bře o    

Spisová z ačka L 4  u Městského soudu  Praze • IČO 4 4 • . s. z 

SEKCE KARAMBOL • .j g. z/ illiard/ s • kara ol@ s. z • tra spare t í účet č.ú. 212 931 763 / 0600 

 
7 

 

Oddíl 2.02 Herní plán - finálový turnaj: 

(a) Stůl pro semifinále a finále určí losem vrchní rozhodčí. Pro p ípad nižšího či vyššího počtu p ihlášených bude 
herní plán upraven a zve ejněn, tuto povinnost má sekce do 3 dnů po uzav ení p ihlášek /tj. následná st eda 
do 20.00 na webu sekce/. 

(b) Trénink hráčů: 

(i) Pořadatel ůže před starte  hla í části soutěže psat pro hráče -ti minutový trénink. 

(ii) V případě, že ku příkladu z dů odu časo é tís ě e í prostor a -ti minutový trénink před začátke  hla í části 
turnaje, tak se postupuje ásledo ě: 

Pr í tré i k hráče pořádají ího klu u čas  minut, ostat í  i ut. Další tré i k jed ot ě  i ut. Toto platí i 

pro účast ík  k alifikač í h částí tur aje. 

(c) Níže uvedená schémata jsou pouze orientační a ideálem pro po adatele: 

(i) HARMONOGRAM TURNAJE – 3 STOLY – Hla í část tur aje pro 12 hráčů (3 skupiny) se čt rtfi ále 

KOLO ČAS KONÁNÍ STŮL  STŮL  STŮL  

KVAL 1 PÁ 15:00 

SYSTÉM DLE POČTU PŘIHLÁŠENÝCH HRÁČŮ KVAL 2 PÁ 16:00 

KVAL 3 PÁ 17:00 

 PÁ 18:00 SLAVNOSTÍ ZAHÁJENÍ 

1. KOLO PÁ 18:10 A2 – A3 B2 – B3 C2 – C3 

2. KOLO PÁ 20:00 B1 – B4 C1 – C4 A1 – A4 

3. KOLO SO 10:00 C2 – C4 A2 – A4 B2 – B4 

4. KOLO SO 12:00 C1 – C3 A1 – A3 B1 – B3 

5. KOLO SO 14:00 B3 – B4  C3 – C4 A3 – A4 

6. KOLO SO 16:00 A1 – A2 B1 – B2 C1 – C2 

7. KOLO – 1/4 SO 18:00 4 – 5 3 – 6  

8. KOLO – 1/4 SO 20:00 1 – 8 2 – 7  

 NE 9:50 SLAVNOSTÍ ZAHÁJENÍ FINÁLOVÉHO DNE 

SEMIFINÁLE NE 10:00 (1-8) – (2-7)  (2-7) – (3-6) 

FINÁLE NE 13:00 FINÁLE MČR 

IHNED PO SKONČENÍ FINÁLOVÉHO 
ZÁPASU 

SLAVNOSTÍ UKONČENÍ MČR 
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(ii) HARMONOGRAM TURNAJE – 4 STOLY – Hla í část tur aje pro 16 hráčů 4 skupiny) se čt rtfi ále 

KOLO ČAS KONÁNÍ STŮL  STŮL  STŮL  STŮL 4 

KVAL 1 PÁ 17:00 

SYSTÉM DLE POČTU PŘIHLÁŠENÝCH HRÁČŮ KVAL 2 PÁ 18:00 

KVAL 3 PÁ 19:00 

 SO 9:50 SLAVNOSTÍ ZAHÁJENÍ 

1. KOLO SO 10:00 A2 – A3 B2 – B3 C2 – C3 D2 – D3 

2. KOLO PÁ 12:00 D1 – D4 A1 – A4 B1 – B4 C1 – C4 

3. KOLO SO 14:00 C2 – C4 D2 – D4 A2 – A4 B2 – B4 

4. KOLO SO 16:00 B1 – B3 C1 – C3 D1 – D3 A1 – A3 

5. KOLO SO 18:00 A3 – A4  B3 – B4 C3 – D4 D3 – D4 

6. KOLO SO 20:00 D1 – D2 A1 – A2 B1 – B2 C1 – C2 

NE 9:50 SLAVNOSTÍ ZAHÁJENÍ FINÁLOVÉHO DNE 

ČTVRTFINÁLE NE 10:00 1 – 8 4 – 5 2 – 7 3 – 6 

SEMIFINÁLE NE 12:00 (1-8) – (2-7)  (2-7) – (3-6)  

FINÁLE NE 15:00 FINÁLE MČR 

IHNED PO SKONČENÍ 
FINÁLOVÉHO ZÁPASU 

SLAVNOSTÍ UKONČENÍ MČR 
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Oddíl 2.03 Herní plán - systém kvalifikace, před-kvalifikace: 

(a) Systém kvalifikace a p ed-kvalifikace se hraje p ed hlavní soutěží - finálovým turnajem. Herní plán kvalifikace, 
p ed-kvalifikace bude zve ejněn, tuto povinnost má sekce do 3 dnů po uzav ení p ihlášek /tj. následná st eda 
do 20.00 na webu sekce/. P edkvalifikace se hraje v pátek p ípadně ve čtvrtek, kvalifikace se hraje v pátek 
p ípadně v sobotu. Hrají se zkrácené zápasy, o postupu rozhodují BODY, GP, NS, vzájemný zápas, lépe 
nasazený do turnaje, postup ze skupiny z druhých míst lepší BODY, GP, NS, lépe nasazený do turnaje. 

(b) typ A – hlavní soutěž pro Ř hráčů (3 stoly) - Kvalifikace se hraje, když se p ihlásí ř až 11 hráčů: 

(i) 8-9 dvojice na dva zápasy 

(ii) 8-9-  skupi a každý s každý  

(iii) 7-10, 8-  d ě d oji e a d a zápas  

(iv) 6-9-11, 7-8-  d ě skupi , každý s každý  

(c) typ B – hlavní soutěž pro 12 hráčů (3 stoly) - Kvalifikace se hraje, když se p ihlásí 13 až 15 hráčů: 

(i) 12-13 dvojice na dva zápasy 

(ii) 12-13-  skupi a každý s každý  

(iii) 11-14, 12-  d ě d oji e a d a zápas  

(iv) 10-13-15, 11-12-14 d ě skupi , každý s každý  

(d) typ C – hlavní soutěž pro 16 hráčů (4 stoly) - Kvalifikace se hraje, když se p ihlásí 17 a více hráčů: 

(i) 16-17 dvojice na dva zápasy 

(ii) 16-17-18 skupi a každý s každý  

(iii) 15-18, 16-17 d ě d oji e a d a zápas  

(iv) 14-17-19, 15-16-18 d ě skupi , každý s každý  

 

P i vyšším počtu p ihlášených budou p idány další stupně systému kvalifikace. 
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Článek III. MČR MS TD – POŘADATEL 

Oddíl 3.01 Povinnosti pořadatele: 

(a) Po adatel, právnická osoba, klub p ebírá plnou odpovědnost od sekce za zdárný průběh akce, ručí a nese 
plnou odpovědnost za dodržení obecných pravidel a p edpisů ČMBS vč. tohoto S .  

(b) Po adatel zajistí odpovídající podmínky a prostor k prezentaci sponzorů ČMBS 

(c) Po adatel musí disponovat min. t emi stoly, p i více stolech může být rozlosování upraveno. 

(d) Po adatel dbá ve zvýšené mí e na dodržování časového harmonogramu akce 

(e) Po adatel zajistí odpovídající kvalitu hracího materiálu, sukna a koulí.  

(i) Po každé  kole pořadatel čistí stol  čet ě a ti elů hladítko či lu  a koule. 

(f) Po adatel zajistí odpovídající množství rozhodčích na turnaji včetně systému kvalifikace. 

(i) Jak stolo ý rozhodčí tak zapiso atel usí ýt společe sk  o leče i, dress code R. 

(ii) Každý rozhodčí usí ýt sez á e  s dokumentem 2016-17 RO)HODČÍ viz stránky sekce a jakoukoliv spornou 

situa i řešit dle tohoto doku e tu. 

(g) Po adatel vybírá startovné od hráčů viz. Čl.1.04/, následně p edá nebo zašle delegátovi VV sekce, za kadeta a 
juniora, ženu, dívku se startovné nevybírá, hradí po adatel, který pak následně uplatní ve vyúčtování akce 
sekci, prize-money vyplatí delegát sekce. To samé platí i za nep ítomného hráče dle rozlosování /startovné 
slouží k vyplacení odměn/. 

(i) Sek e zajistí pořadateli pohár pro MISTRA ČR, edaile pr í, druhý a  třetí, diplo , který ude k dispozici na 

e u sek e pro pr í čt ři, sta o í delegáta. VV sek e záloh  eposk tuje, účto á í dle dokumentu MANUÁL 

SEKCE 2016-17 ude po uko če í ak e, součástí ude i účto á í za případ é starto é kadeta, juniora, že , 
dí k , epříto ého hráče. 

(ii) V psá í šší h od ě  je pl ě  ko pete i pořadatele. 

(h) Na akci se vztahují antidopingové p edpisy stanovené Antidopingovým výborem České republiky, v průběhu 
všech soutěží platí zákaz konzumace alkoholických nápojů, kou ení vč. elektronických cigaret je povoleno 
pouze mimo prostory určené pro hru. 

(i) Platí ústrojová kázeň hráč sportovní úbor pro Mistrovství stupeň code A. 

(j) Po adatel provádí zápis výsledků do výsledkového servisu on-line, nejdéle v den odehrání. 

(k) Po adatel provede p ed prvním zápasem hlavní části turnaje Slavnostní zahájení. 

(i) Každý hráč hla í části tur aje usí ýt a Sla ost í  zaháje í příto en. 
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(ii) Ú od Sla ost ího zaháje í pro ese delegát ČMBS či hla í rozhodčí): 
„ Do olte, a y h Vás j é e  Česko ora ského iliardo ého s azu při ítal a 
Mistro st í České repu liky  dis iplí ě …., jehož pořadatelst í se pro tuto sporto í 
sezo u ujal klu  …..  .“ 

(iii) Hla í rozhodčí sta o e   propozi í h tur aje  sez á í hráče s parametry Mistrovství (li it  partií, časo é 
omezení atd.) 

(iv) Hla í rozhodčí předsta í hráče příto é eřej osti J é o, áze  do á ího oddílu, asaze ý prů ěr). Jako 

posled ího předsta í úřadují ího Mistra ČR  da é dis iplí ě. Může předsta it i rozhodčí. 

(v) Po předsta e í še h hráčů delegát ČMBS e o hla í rozhodčí ofi iál ě zahájí Mistrovství: 

„J é e  Česko ora ského iliardo ého s azu ofi iál ě prohlašuji toto Mistro st í 
za zaháje é.“ 

Hla í rozhodčí před začátke  každého kola přečte slože í zápasů čet ě o i o a ého rozhodčí a stolu, a 
kterém se zápas odehraje.   

(l) Po adatel dodržuje a zajišťuje každému hráči trénink dle soutěžního ádu. P esnou délku tréninku kontroluje 
stanovený stolový rozhodčí a hráči zahlásí poslední minutu tréninku. 

(m) Po adatel provede po finálovém zápase Slavnostní ukončení: 

(i) Sla ost ího uko če í se usí zúčast it ši h i edailisté. Mohou i hráči, kteří se do se ifi ále epro ojo ali. 

(ii) Hla í rozhodčí zko troluje, zda edošlo k překo á í českého rekordu, jak u jed otli e, tak  GP tur aje. Při 
překo á í toto při hláše í zdůraz í. 

(iii) Hla í rozhodčí čí delegát zhod otí tur aj po orga izač í strá e. 

(iv) Hla í rozhodčí přečte ko eč é pořadí istro st í, u každého hráče uvede klub, body, NJP, sérii a GP. U hláše í 
edailistů předá delegát danou medaili a získané prize money. 

(v) Po hláše í ýsledků delegát ČMBS e o hla í rozhodčí ofi iál ě uko čí Mistro st í: 

„J é e  Česko ora ského iliardo ého s azu ofi iál ě prohlašuji toto Mistrovství 

pro sporto í sezo u … /… za uko če é.“ 

 

Platnost tohoto soutěžního ádu je od 1. ř. 2016 do 31. 8. 2017. 

Vypracoval: Libor Bača     

V Praze dne 15. 9. 2016 

 


	Článek I. MČR MS TD – VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
	Oddíl 1.01 Status:
	(a) MČR TD - 4x Mistrovství České republiky jednotlivců v technických disciplínách na malém stole.
	(b) Disciplíny volná hra, kádr 52/2, kádr 52/1, jednoband

	Oddíl 1.02 Právo účasti:
	(a) Právo přihlásit se má každý evidovaný člen matrikou ČMBS splňující:
	(i) člen je řádně přihlášen jako hráč do sezóny /v souladu s Přestupním a hostovacím řádem/
	(ii) klub má splněny závazky směrem k sekci /poplatek hráče start do sezóny, dle pokynů VV sekce/
	(iii) klub má splněny závazky směrem k ČMBS /čl.příspěvek klubu/

	(b) Každý hráč má zajištěnu účast a sehrání min. dvou partií.

	Oddíl 1.03 Přihlášky:
	(a) Přihláška hráče musí být podána v termínu, pouze na webu sekce do výsledkového servisu, konec přihlášek neděle do 20.00hod, dva týdny před akcí /tj. neděle 2. týden před konáním/
	(b) Odhlášení bez sankcí je možné do úterý 20.00hod, tj. dva dny po uzávěrce přihlášek

	Oddíl 1.04 Startovné:
	(a) Startovné na každý turnaj je 500Kč, účastník kvalifikací 300Kč v případě postupu 200Kč doplatek.
	(b) Startovné neplatí kategorie kadet, junior, ženy a dívky /hradí pořadatel, bude proplaceno sekcí/.
	(c) Platba hotově v místě turnaje.

	Oddíl 1.05 Hráč:
	(a) Prezentace hráče na turnaji nejpozději 15 minut před prvním utkáním.
	(b) Nástup hráče 10 minut před zápasem k tréninku /pozdní nástup diskvalifikace viz. Čl. 1.9 sankce/.
	(c) Povinná účast konkrétních hráčů na vypsaných ceremoniích dle harmonogramu soutěže.
	(d) Sportovní úbor pro Mistrovství republiky dress code A.

	Oddíl 1.06 Nasazení hráčů:
	(a) Do turnaje jsou hráči nasazeni dle platného GP, přesný postup řeší dokument NASAZENÍ 2016-17 viz. stránky sekce.
	(b) Do hlavní soutěže je nasazen na pozici č. 1 MISTR ČR 2015/16 a min. další tři nasazení dle GP.
	(c) Obecně platí, že hlavní soutěž je pro 12 hráčů. V případě, že pořadatel disponuje více než třemi stoly, je možné hlavní soutěž rozšířit pro více hráčů. V případě přihlášení více hráčů než dovoluje hlavní část turnaje, se bude hrát kvalifikační sys...

	Oddíl 1.07 Trofeje, price money:
	(a) Finálový turnaj TD disciplíny - vítěz MISTR ČR obdrží pohár, první, druhý a dva třetí medaile.
	(i) Finálový turnaj TD disciplíny - diplomy budou k dispozici na webu sekce pro první čtyři hráče.
	(ii) Finálový turnaj TD disciplíny - price money - rozdělení startovného vybraného za disciplínu dle klíče.

	1. 50% ± 50,-   diplom + medaile zlatá + pohár
	2. 25% ± 50,-   diplom + medaile stříbrná
	3. - 3. 2x 12,5% ± 50,-   diplom + medaile bronzová

	Oddíl 1.08 Sekce:
	(a) Právo výkladu a úprav SŘ MČR MS TD, stanovení herního plánu a rozlosování, přísluší pouze VV sekce.
	(b) Ve středu do 20.00hod, 3 dny po uzávěrce bude vydán rozpis zápasů.
	(c) Sekce zajistí trofeje pohár vítěze, medaile 1,2,3-3.
	(d) Sekce zajistí databázi "diplom" volně stažitelný z webu sekce.
	(e) VV sekce zálohy neposkytuje, vyúčtování dle Manuálu sekce bude po ukončení akce.
	(f) VV sekce pověří svého zástupce funkcí delegáta sekce, jeho povinností je především dohled, kontrola dodržování pozice pořadatele, rozhodčího, hráče atd.

	Oddíl 1.09 Sankce:
	(a) Hráč, pozdější odhlášení, neúčast na turnaje dle DŘ APP pokuta klubu 1000,- /500,- obdrží pořadatel ve vyúčtování sekci viz. výběr startovného/.
	(b) Hráč nedodržení či porušení soutěžního řádu dle DŘ APP pokuta klubu 500,-.
	(c) Hráč je diskvalifikován, pokud nenastoupí řádně a včas ke svému zápasu.
	(d) Pořadatel, sekce, nedodržení SŘ dle DŘ a ustanovení APP.
	(e) Sekce, garantuje plnění všech svých závazků a nápravu případných chyb do 30 dnů.

	Oddíl 1.10 Distance partií:
	(a) Tabulka limitů

	Oddíl 1.11 Časové omezení partií:
	(a) Tabulka délky zápasů
	(b) V rámci dodržování časového harmonogramu je na MČR časově omezena délka zápasu. Délka zápasu je stanovena v tabulce podle části turnaje viz Maximální délka zápasu. Každému hráči je rovněž stanovena maximální doba pobytu u stolu viz Maximální hráčů...
	(c) V případě, že pořadatel disponuje řádně proškolenými rozhodčími ČMBS je možné partie rozhodovat dle standardů CEB.
	(d) Nesportovní chování hráče bude trestáno vyloučením z turnaje.


	Článek II. MČR MS TD - HERNÍ SYSTÉM
	Oddíl 2.01 Hlavní soutěž - finálový turnaj:
	(a) Počet hráčů:
	(i) Při nižším počtu přihlášených než 4 hráči se MČR nekoná.
	(ii) Při účasti 4-7 hráčů se hraje systém každý s každým.
	(iii) Při účasti 8 hráčů se hraje systém dvou skupin hlavní soutěže.
	(iv) Při účasti 12 hráčů se hraje systém tří nebo čtyř skupin hlavní soutěže.
	(v) Při vyšším počtu přihlášených než 12, může být hlavní část turnaje rozšířena dle možností pořadatele (4 a více stolů).

	(b) Rozdělení hráčů do skupin:
	(i) Hlavní soutěž pro 8 hráčů – 3 stoly - 6 kol turnaje – 4 kola skupin plus ½ a finále:
	skupina A    hráči č.:   1, 4, 5, 8
	skupina B    hráči č.:   2, 3, 6, 7
	(ii) Hlavní soutěž pro 12 hráčů – 3 stoly – 10 kol turnaje – 6 kol skupin plus ¼, ½ a finále:
	skupina A    hráči č.:   1,6, 7, 12
	skupina B    hráči č.:   2, 5, 8, 11
	skupina C    hráči č.:   3, 4, 9, 10
	(iii) Hlavní soutěž pro 12 hráčů – 3 stoly – 8 kol turnaje – 4 kola skupin plus ¼, ½ a finále:
	skupina A    hráči č.:   1, 8, 12
	skupina B    hráči č.:   2, 7, 11
	skupina C    hráči č.:   3, 6, 10
	skupina D    hráči č.:   4, 5, 9
	(iv) Hlavní soutěž pro 16 hráčů – 4 stoly – 9 kol turnaje – 6 kol skupin plus ¼, ½ a finále:
	skupina A    hráči č.:   1, 8, 9, 16
	skupina B    hráči č.:   2, 7, 10, 15
	skupina C    hráči č.:   3, 6, 11, 14
	skupina D    hráči č.:   4, 5, 12, 13

	(c) Postup a výsledné pořadí hráčů ve skupinách:
	(i) Pořadí ve skupinách určují pouze výsledky ze skupiny:
	BODY, GP, NS, vzájemný zápas, lépe nasazený do turnaje.

	(d) Vyřazovací část:
	(i) V případě dvou skupin (8 účastníků hl. soutěže) první dva křížem semifinále 1A-2B, 1B-2A, vítězové hrají finále, poražení jsou oba třetí.
	(ii) V případě tří skupin (12 účastníků hl. soutěže) se hraje čtvrtfinále. Postup ze skupiny mají zajištěni hráči na pozicích 1, 2 a dva nejlepší z pozice 3. Hráči jsou seřazeni dle umístění, bodů, GP, NS, vzájemného zápasu na pozice 1 – 8. Hraje se p...
	(iii) V případě čtyř skupin (12 účastníků hl. soutěže) se hraje čtvrtfinále. Postup ze skupiny mají zajištěni hráči na pozicích 1, 2. Hráči jsou seřazeni dle umístění, bodů, GP, NS, vzájemného zápasu na pozice 1 – 8. Hraje se pavoukem (1-8) – (4-5), (...
	(iv) V případě čtyř skupin (16 účastníků turnaje) se hraje čtvrtfinále, které je určeno pořadím hráčů ve skupinách. Postup si zajistí první dva. Hráči jsou seřazeni dle umístění, bodů, GP, NS, vzájemného zápasu na pozice 1 – 8. Hraje se pavoukem (1-8)...
	(v) Ve vyřazovací části při remíze následuje zkrácená hra do max. 10% karambolů partie a to i opakovaně na jeden náběh, pořadí hráčů se nemění, zůstává shodné s partií, zápas pokračuje bez přestávky až do rozhodnutí.


	Oddíl 2.02 Herní plán - finálový turnaj:
	(a) Stůl pro semifinále a finále určí losem vrchní rozhodčí. Pro případ nižšího či vyššího počtu přihlášených bude herní plán upraven a zveřejněn, tuto povinnost má sekce do 3 dnů po uzavření přihlášek /tj. následná středa do 20.00 na webu sekce/.
	(b) Trénink hráčů:
	(i) Pořadatel může před startem hlavní části soutěže vypsat pro hráče 15-ti minutový trénink.
	(ii) V případě, že ku příkladu z důvodu časové tísně není prostor na 15-ti minutový trénink před začátkem hlavní části turnaje, tak se postupuje následovně:
	První trénink hráče pořádajícího klubu čas 5 minut, ostatní 10 minut. Další trénink jednotně 5 minut. Toto platí i pro účastníky kvalifikačních částí turnaje.

	(c) Níže uvedená schémata jsou pouze orientační a ideálem pro pořadatele:
	(i) HARMONOGRAM TURNAJE – 3 STOLY – Hlavní část turnaje pro 12 hráčů (3 skupiny) se čtvrtfinále
	(ii) HARMONOGRAM TURNAJE – 4 STOLY – Hlavní část turnaje pro 16 hráčů (4 skupiny) se čtvrtfinále


	Oddíl 2.03 Herní plán - systém kvalifikace, před-kvalifikace:
	(a) Systém kvalifikace a před-kvalifikace se hraje před hlavní soutěží - finálovým turnajem. Herní plán kvalifikace, před-kvalifikace bude zveřejněn, tuto povinnost má sekce do 3 dnů po uzavření přihlášek /tj. následná středa do 20.00 na webu sekce/. ...
	(b) typ A – hlavní soutěž pro 8 hráčů (3 stoly) - Kvalifikace se hraje, když se přihlásí 9 až 11 hráčů:
	(i) 8-9 dvojice na dva zápasy
	(ii) 8-9-10 skupina každý s každým
	(iii) 7-10, 8-9 dvě dvojice na dva zápasy
	(iv) 6-9-11, 7-8-10 dvě skupiny, každý s každým

	(c) typ B – hlavní soutěž pro 12 hráčů (3 stoly) - Kvalifikace se hraje, když se přihlásí 13 až 15 hráčů:
	(i) 12-13 dvojice na dva zápasy
	(ii) 12-13-14 skupina každý s každým
	(iii) 11-14, 12-13 dvě dvojice na dva zápasy
	(iv) 10-13-15, 11-12-14 dvě skupiny, každý s každým

	(d) typ C – hlavní soutěž pro 16 hráčů (4 stoly) - Kvalifikace se hraje, když se přihlásí 17 a více hráčů:
	(i) 16-17 dvojice na dva zápasy
	(ii) 16-17-18 skupina každý s každým
	(iii) 15-18, 16-17 dvě dvojice na dva zápasy
	(iv) 14-17-19, 15-16-18 dvě skupiny, každý s každým

	Při vyšším počtu přihlášených budou přidány další stupně systému kvalifikace.


	Článek III. MČR MS TD – POŘADATEL
	Oddíl 3.01 Povinnosti pořadatele:
	(a) Pořadatel, právnická osoba, klub přebírá plnou odpovědnost od sekce za zdárný průběh akce, ručí a nese plnou odpovědnost za dodržení obecných pravidel a předpisů ČMBS vč. tohoto SŘ.
	(b) Pořadatel zajistí odpovídající podmínky a prostor k prezentaci sponzorů ČMBS
	(c) Pořadatel musí disponovat min. třemi stoly, při více stolech může být rozlosování upraveno.
	(d) Pořadatel dbá ve zvýšené míře na dodržování časového harmonogramu akce
	(e) Pořadatel zajistí odpovídající kvalitu hracího materiálu, sukna a koulí.
	(i) Po každém kole pořadatel čistí stoly včetně mantinelů (hladítko či lux) a koule.

	(f) Pořadatel zajistí odpovídající množství rozhodčích na turnaji včetně systému kvalifikace.
	(i) Jak stolový rozhodčí tak zapisovatel musí být společensky oblečeni, dress code R.
	(ii) Každý rozhodčí musí být seznámen s dokumentem 2016-17 ROZHODČÍ viz stránky sekce a jakoukoliv spornou situaci řešit dle tohoto dokumentu.

	(g) Pořadatel vybírá startovné od hráčů viz. Čl.1.04/, následně předá nebo zašle delegátovi VV sekce, za kadeta a juniora, ženu, dívku se startovné nevybírá, hradí pořadatel, který pak následně uplatní ve vyúčtování akce sekci, prize-money vyplatí del...
	(i) Sekce zajistí pořadateli pohár pro MISTRA ČR, medaile první, druhý a 2x třetí, diplom, který bude k dispozici na webu sekce pro první čtyři, stanoví delegáta. VV sekce zálohy neposkytuje, vyúčtování dle dokumentu MANUÁL SEKCE 2016-17 bude po ukonč...
	(ii) Vypsání vyšších odměn je plně v kompetenci pořadatele.

	(h) Na akci se vztahují antidopingové předpisy stanovené Antidopingovým výborem České republiky, v průběhu všech soutěží platí zákaz konzumace alkoholických nápojů, kouření vč. elektronických cigaret je povoleno pouze mimo prostory určené pro hru.
	(i) Platí ústrojová kázeň hráč sportovní úbor pro Mistrovství stupeň code A.
	(j) Pořadatel provádí zápis výsledků do výsledkového servisu on-line, nejdéle v den odehrání.
	(k) Pořadatel provede před prvním zápasem hlavní části turnaje Slavnostní zahájení.
	(i) Každý hráč hlavní části turnaje musí být na Slavnostním zahájení přítomen.
	(ii) Úvod Slavnostního zahájení (pronese delegát ČMBS či hlavní rozhodčí):
	(iii) Hlavní rozhodčí (stanoven v propozicích turnaje) seznámí hráče s parametry Mistrovství (limity partií, časové omezení atd.)
	(iv) Hlavní rozhodčí představí hráče přítomné veřejnosti (Jméno, název domácího oddílu, nasazený průměr). Jako posledního představí úřadujícího Mistra ČR v dané disciplíně. Může představit i rozhodčí.
	(v) Po představení všech hráčů delegát ČMBS nebo hlavní rozhodčí oficiálně zahájí Mistrovství:
	Hlavní rozhodčí před začátkem každého kola přečte složení zápasů včetně nominovaného rozhodčí a stolu, na kterém se zápas odehraje.

	(l) Pořadatel dodržuje a zajišťuje každému hráči trénink dle soutěžního řádu. Přesnou délku tréninku kontroluje stanovený stolový rozhodčí a hráči zahlásí poslední minutu tréninku.
	(m) Pořadatel provede po finálovém zápase Slavnostní ukončení:
	(i) Slavnostního ukončení se musí zúčastnit všichni medailisté. Mohou i hráči, kteří se do semifinále neprobojovali.
	(ii) Hlavní rozhodčí zkontroluje, zda nedošlo k překonání českého rekordu, jak u jednotlivce, tak v GP turnaje. Při překonání toto při vyhlášení zdůrazní.
	(iii) Hlavní rozhodčí čí delegát zhodnotí turnaj po organizační stránce.
	(iv) Hlavní rozhodčí přečte konečné pořadí mistrovství, u každého hráče uvede klub, body, NJP, sérii a GP. U vyhlášení medailistů předá delegát danou medaili a získané prize money.
	(v) Po vyhlášení výsledků delegát ČMBS nebo hlavní rozhodčí oficiálně ukončí Mistrovství:




